Data wpływu (pieczęć Gminy)

ANKIETA/DEKLARACJA
informacyjna służąca wstępnemu oszacowaniu
uczestnictwa w projekcie realizowanym przez Gminę Rytwiany dotyczącym zakupu i montażu
instalacji Odnawialnych Źródeł Energii
Ja niżej podpisany/a ................................................................................................................................
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a w .......................................................................................................................................
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu,)

legitymujący/a się dowodem osobistym nr ..............................................................................................,
nr telefonu/e-mail .............................................................................................................., deklaruję chęć
uczestnictwa w projekcie polegającym na zakupie i instalacji: * Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź
paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej (na potrzeby własne z możliwością
odprowadzania nadwyżek energii)
kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej
na budynku mieszkalnym położonym w…………………………………………………………………..
(adres inwestycji)

oraz w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu przez Gminę Rytwiany niezwłocznie
podpiszę stosowną umowę użyczenia instalacji.

DANE O OBIEKCIE
1. Budynek o powierzchni użytkowej: …..…. m2, w którym ma zostać wykonana instalacja na stałe
zamieszkuje (przez okres całego roku) …….. osób
2. Rodzaj dachu :
płaski (nachylenie do 10%)

spadzisty (orientacja:……………………………………)

3. Rodzaj pokrycia dachowego: .........................................................................................................................
(np. blacha płaska, blacho-dachówka, dachówka, płyty cementowo-azbestowe)
Jeżeli pokryciem dachowym jest płyta cementowo-azbestowa (eternit), to nie ma możliwości instalacji
urządzeń na dachu. W tym przypadku istnieje możliwość montażu instalacji na elewacji budynku.
4. Stan dachu: ………………………………………………………………………………………..
Czy w najbliższym czasie planowana jest wymiana pokrycia dachowego?
a) tak (na jakie? Kiedy?) ……………………………………………………………………
nie
5. Oświadczam, że ciepłą wodę użytkową uzyskuję przez cały rok na bazie następującego rodzaju paliwa:
węgiel

drewno

olej opałowy

gaz

energia elektryczna

inne: ………………….

Panele fotowoltaiczne
6. Zużycie energii elektrycznej za ostatnie 12 miesięcy: …........................................ kWh
6a. układ:

jednofazowy

trójfazowy

6b. przydział mocy (wg umowy): ……………………………………………………….
6c. zabezpieczenie przedlicznikowe (wg umowy): ………………………………………
6d. instalacja:

odgromowa

przeciwprzepięciowa

7. Miejsce, w którym instalacja (rozdzielnia elektryczna) ma być podłączona do sieci:
w budynku, na którym będzie montowana instalacja
inny budynek; odległość między budynkami: ….............. m

Kolektory słoneczne
8. Zużycie wody w domu za ostatnie 12 miesięcy: …........................................ m3
9. Miejsce, usytuowania pomieszczenia technicznego w budynku (kotłownia):
w budynku, w którym będzie montowana instalacja
inny budynek; odległość między budynkami: ….............. m
Informacje dodatkowe
10. Do dofinansowania będą preferowane projekty obejmujące jak największą liczbę odbiorców
dotkniętych problemem tzw. ubóstwa energetycznego.
Proszę wskazać, czy:
członkowie gospodarstwa domowego w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym
posiadać będą przyznane prawo do dodatku mieszkaniowego i/lub energetycznego albo w ciągu
12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o objęcie projektem parasolowym otrzymali pomoc
rzeczową w postaci opału (lub ryczałtu na jego zakup) w rozumieniu ustawy z 21 czerwca 2001 r.
o dodatkach mieszkaniowych (j.t. Dz.U. z 2013 nr 966 ze zm.) oraz przepisów o pomocy społecznej,
członkami gospodarstwa domowego są osoby z niepełnosprawnością, czyli osoby niepełnosprawne
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia
psychicznego (Dz. U. z2011 r. Nr 231, poz. 1375),
członkowie gospodarstwa domowego w dniu złożenia wniosku o objęcie projektem parasolowym
posiadać będą przyznane prawo do świadczenia rodzinnego w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada
2003r. oświadczeniach rodzinnych,
członkami gospodarstwa domowego są rodziny wielodzietne i/lub rodziny zastępcze, odpowiednio
w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia
9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
przy czym za członków gospodarstwa domowego należy rozumieć osoby zameldowane w lokalu/budynku,
w którym instalowane będą OZE.

Oświadczam/y, iż posiadam/y tytuł prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym,
oznaczonej jako działka geodezyjna nr ……………………… w miejscowości …………………………, w
obrębie geodezyjnym …………………………………… na podstawie (np. akt notarialny, postanowienie
sądu, akt własności, wypis z księgi wieczystej) …………………………………………………………… .
Projekt będzie współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.
Warunkiem realizacji projektu jest pozyskanie w/w środków przez Gminę Rytwiany.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Rytwiany moich danych osobowych zawartych w deklaracji
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych – tj. Dz. U. Z 2002r. Nr 101, poz.
926 z późn. zm.)
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu pozyskania środków w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego oraz realizacji Projektu;
2. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem
możliwości udziału w Projekcie;
3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Uwaga:
ankietę/deklarację muszą wypełnić i podpisać wszyscy właściciele nieruchomości, a w przypadku wspólnoty małżeńskiej
zarówno mąż jak i żona

...........................................................
(data i podpis/y)

